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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

 

Προς τους 

Δήμους της Χώρας  

 

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποιήση ενημέρωσης σχετικά με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από 

την Κ.Ε.Δ.Ε., στα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία». 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Σε συνέχεια της από 6/2/2023 επιστολής μου, σχετικά με την πρωτοφανούς μεγέθους 

ανθρώπινη τραγωδία που δοκιμάζει την Τουρκία και τη Συρία, όπου σύμφωνα με νεότερες 

καταγραφές έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες συνάνθρωποί μας, η ανταπόκριση των Δήμων 

της χώρας είναι συγκλονιστική και άμεση.  

Στο πλαίσιο αυτό και για να διευκολύνουμε το έργο σας και των αντίστοιχων ΠΕΔ,  κατόπιν 

σχετικής επικοινωνίας με το Υπουργείο Εξωτερικών, την Ένωση Δήμων Τουρκίας και την 

Πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένη λίστα ειδών πρώτης 

ανάγκης με σκοπό να αποσταλούν άμεσα στις πληγείσες περιοχές:  

 

- Κουβέρτες 

- Παπλώματα 

- Σκηνές  

- Υπνόσακοι 

- Μαξιλάρια 

- Φακοί 

- Είδη ρουχισμού (μόνο: κασκόλ – γάντια – σκούφοι – κάλτσες) 

- Είδη γυναικείας υγιεινής 
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- Πάνες παιδικές και τρίτης ηλικίας 

- Συσκευασμένη ξηρά τροφή και παιδικές τροφές  

 

Η συγκέντρωση των ειδών πρώτης ανάγκης σε κάθε Δήμο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

έως και τη Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 15.00.  

Έπειτα, θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα στην έδρα της κάθε Περιφερειακής Ένωσης 

Δήμων, σε σημείο που η αντίστοιχη ΠΕΔ θα σας υποδείξει. 

Τέλος, η ΚΕΔΕ θα αναλάβει την παραλαβή του υλικού από τα σημεία αυτά ώστε να 

συγκεντρωθεί το σύνολό του και να αποσταλεί προς τις δύο χώρες. 

 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος γίνεται σε συνεργασία 

με τις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΣΚΑΙ - Όλοι μαζί 

μπορούμε.   

 

Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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